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            Protokół Nr 13/11/2019 

Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

w dniu 13 sierpnia 2019 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji Nauki, Oświaty 

Kultury i Sportu. Obecni jak w załączonej liście obecności. 

Radni nieobecni: Pan Andrzej Lebida, Pan Andrzej Majewski, Pan Marek Strugała. 

Spóźniony: radny Pan Marek Chruściel 

Zaproszeni: 

Pani Tamara Socha- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych (czyt.: CUW), 

Pani Krystyna Socha- Prezes Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego w Sandomierzu,  

Pani Danuta Cira- Kierownik Świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, 

Pani Małgorzata Szuba- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza, 

Pan Dominik Płaza – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, 

Pan Sebastian Wieczorek – Prezes Klubu Sportowego „Wisła Sandomierz”, 

Pan Sławomir Gągorowski- Wiceprezes Klubu Sportowego „Wisła Sandomierz”. 

Ad. 1 
Radny Robert Kurosz stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji. 

Ad. 2 

Przewodniczący komisji przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Przedszkoli 

i Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019 - 2023". 
5. Informacje Zarządu Klubu SKS „Wisła Sandomierz” nt. bieżącej działalności oraz planów na 

przyszłość. 

6. Sprawy różne, wnioski komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano-  7„za” – jednogłośnie. 

 

Ad. 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta 

Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 

 

 Radny Robert Kurosz serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu 

Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu i w związku z omówieniem ww. projektu uchwały 

przekazał głos Pani Tamarze Socha- Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych.  

Wraz ze zmianą ustawy o finansowaniu zadań oświatowych muszą zostać wprowadzone nowe wzory 

załączników dot. wniosku o udzieleniu dotacji, informacji o aktualnej liczbie uczniów/ wychowanków 

w danym miesiącu oraz roczne rozliczenie otrzymanej dotacji  dla niepublicznych przedszkoli i szkół 

o uprawnieniach szkół publicznych mających siedzibę na terenie Gminy Sandomierz do zapisów art. 

35 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. 

Pani Tamara Socha dodała, że będą oddzielnie rozliczane z dotacji dzieci niepełnosprawne i zdrowe.    

Z tego powodu muszą zostać dostosowane załączniki do uchwały zgodnie z odgórnymi wymogami. 

 Przewodniczący komisji nie widząc chętnych do dyskusji, przeszedł do głosowania.  

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.  

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.  
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Ad. 4  

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju 

Przedszkoli i Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019 - 2023". 
 

 Przewodniczący komisji przypomniał, że dyrektorzy wszystkich placówek oświatowych           

i Państwo radni otrzymali wcześniej  do zapoznania się „Kompleksowy Plan Rozwoju Przedszkoli i 

Szkół w Gminie Sandomierz na lata 2019-23”.  

Radny Robert Kurosz zapytał: 

-„Czy są jakieś uwagi do ww. planu?” 

Pani Tamara Socha: 

-„ Poprzedni plan rozwoju został zdjęty z obrad. Powstał nowy, poprawiony, z nowymi 

przeliczeniami, statystykami dot. egzaminów, wyników w nauce i najpilniejszymi potrzebami 

finansowymi w poszczególnych placówkach oświatowych.” 

Przewodniczący komisji dodał, że dzięki temu dokumentowi zwiększy się szansa na zdobycie 

punktów z dofinansowań, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 

a także aplikowanie o inne środki zewnętrzne.  

 Pani Małgorzata Szuba- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sandomierzu dodała, że 

potrzebna jest wymiana oświetlenia na boiskach zewnętrznych w dwóch Szkołach Podstawowych 

zlokalizowanych na ul. Mickiewicza i Cieśli. 

 Przewodniczący komisji odpowiedział, że być może uda się przeprowadzić wymianę lamp       

w ramach modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.    

Radny Robert Kurosz wobec braku uwag przeszedł do głosowania. 

Głosowano- 7 „za” – jednogłośnie.  

 

Ad.5 

Informacje Zarządu Klubu SKS „Wisła Sandomierz” nt. bieżącej działalności oraz planów na 

przyszłość. 
 

 Przewodniczący komisji oddał głos Prezesowi Klubu Sportowego „Wisła Sandomierz”- Panu 

Sebastianowi Wieczorkowi, który zreferował aktualny stan klubu: 

-„ Sandomierski Klub Sportowy "Wisła" w sezonie 2019/20 reprezentuje Królewski Gród w III lidze, 

grupie IV. Jest bardzo dobrą promocją dla Sandomierza, biorąc pod uwagę fakt, z kim Wiślacy 

rywalizują. Jak pokazały dwa poprzednie sezony w III lidze SKS Wisła cieszy się dużym uznaniem nie 

tylko w Sandomierzu, ale i okolicy.  Frekwencja z ostatniego sezonu na meczach odbywających się na 

Stadionie Miejskim przy ulicy Koseły w  pojedynkach ligowych z drużynami „Motoru Lublin”,” Stali 

Rzeszów” czy „Hutnika Kraków” sięgała w granicach 1000 osób. Warto nadmienić, że Pucharowy 

mecz z „Koroną Kielce” oglądało blisko 2.000 widzów (ok. 500 osobowa grupa sympatyków Korony 

Kielce). 

            Wisła Sandomierz w sezonie 2018/19, dzięki triumfowi w okręgowych pucharze Polski na 

szczeblu wojewódzkim wystąpiła w ogólnopolskiej edycji, gdzie rozegrała trzy  mecze eliminując 

sensacyjnie „Koronę Kielce” 3:2, a następnie po dogrywce, pokonując „Podbeskidzie Bielsko- 

Biała”. O tym sukcesie i niespodziance mówiła cała Polska - wszystkie portale sportowe oraz 

wiadomości m.in. „Telewizji Publicznej”. Kolejny mecz w 1/16 Pucharu Polski skończył się 

minimalną porażką 1:0 z zespołem „Odry Opole” i był transmitowany na żywo przez najbardziej 

uznaną telewizję Sportową w Całym Kraju - stację „Polsat Sport”.  Poprzednie 2 sezony w lidze, 

„Wisła Sandomierz” walczyła o utrzymanie.  

W sezonie 2019/20 po podjęciu rozważnych decyzji o wzmocnieniu zespołu, „Wisła” ma 

wyższe cele mierząc w spokojne utrzymanie i środek tabeli.  

Sandomierski Klub Sportowy w obecnym sezonie będzie podejmował takich rywali jak :„Hetman 

Zamość”, „Siarka Tarnobrzeg”, „Motor Lublin”, „Korona II Kielce”, „KSZO Ostrowiec”, „Wisłoka 

Dębica”, „Wisła Puławy”, „Hutnik Kraków”.  Pojedynki z ww.  drużynami będą dobrą promocją dla 

Sandomierza, a w przypadku spotkań rozgrywanych w Sandomierzu dostarczeniem wielu sportowych 

emocji licznie zgromadzonej publiczności na stadionie miejskim. 

         Na pewno, co niektórych ma prawo razić fakt, że w „Wiśle Sandomierz” występuje mało 

wychowanków - chłopaków związanych z sandomierskim regionem. Sandomierz musi niekiedy 
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korzystać z innych boisk treningowych ponosząc nie małe koszty dojazdowe czy wynajmu  

(przeznaczamy kilka tysięcy rocznie w okresie - czerwiec, lipiec oraz styczeń – marzec).  

Do miasta trafiają zawodnicy spoza regionu co jest dobrą reklamą dla „Wisły Sandomierz”. 

Taka sytuacja sprawia, że rodzina czy bliscy zawodnika interesują się klubem - przyjeżdżają na mecze 

przy okazji korzystając z rozwiniętej turystyki.  

Są dwie grupy młodzieżowe „Wisły”:  rocznik 2007 - trampkarz młodszy oraz Junior Starszy - 

nowopowstała grupa, która ma duże ambicje.  

W przyszłości Ci zawodnicy będą stanowić o sile „Wisły Sandomierz”. 

        Żadna dyscyplina sportowa nie cieszy się takim zainteresowaniem jak sekcja piłki nożnej. Żadne 

stowarzyszenie w mieście czy regionie nie robi tyle dla lokalnego środowiska,  mieszkańców czy 

potrzebujących, co my. Od lat pomagamy wspierając przy tym przytuliska psów, odwiedzamy oddziały 

dziecięce w szpitalu, organizujemy turnieje charytatywne, z których zysk przekazujemy na paczki 

żywnościowe dla rodzin ubogich lub dla „Domu Dziecka w Łoniowie”.  

Angażujemy w społeczne akcje  kibiców i sympatyków naszego klubu, ale również mieszkańców Miasta 

Sandomierza, którzy bardzo chętnie włączają się w nasze inicjatywy.  

         Jeśli chodzi kwestię  finansową  sandomierska „Wisła” od lat funkcjonuje dzięki przychylności 

Władz Miasta Sandomierz - Burmistrza oraz Rady Miasta, za co serdecznie dziękujemy w imieniu 

Zarządu, Piłkarzy, Kibiców i Sympatyków naszego ukochanego klubu.  

Dotacja, którą otrzymujemy jest zadowalająca i pozwala utrzymać nasz klub na III ligowym poziomie 

rozgrywkowym. Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że „Wisła Sandomierz” ma jeden z najmniejszych 

budżetów w tej lidze.  

„Wisła”, jako jeden z nielicznych klubów piłkarskich ponosi koszty za korzystanie z obiektu tj. 

użytkowanie biura,  które jest w tragicznym stanie czy wynajmem boiska , które również jest w 

fatalnym  stanie. Przyjezdni trenerzy innych klubów w trakcie konferencji pomeczowej w żartobliwy 

sposób śmieją się  z naszego boiska.  

Wpływy, które zasilają kasę klubową są ze sprzedaż biletów czy karnetów meczowych, sprzedaży 

zawodników czy z wpływów sponsorskich, które są na mieszanym i zmiennym poziomie.  

Od 2020 roku będziemy świętować 95- lecie klubu i zamierzamy mocno na ten czas się przygotować. 

Przede wszystkim chcemy nawiązywać do historii i tradycji. Mimo wielu zawirowań klub funkcjonuje i 

nadal jest wykonywana  praca pokoleniowa. Będziemy odwoływać się do wydarzeń  z przeszłości, 

wspominając przy tym historię naszego miasta. Od stycznia wydane będą historyczne, „old skullowe” 

stroje, które zrobią duże wrażenie na kibicach w całej Polsce.  

Zamierzamy docierać do młodzieży przez wszelakie akcje integracyjno – społeczne organizując różne 

eventy, konkursy, angażując naszych zawodników do wizyt w szkołach czy przedszkolach. Planowane 

jest przeprowadzenie zbiórki krwi w ilości 95 litrów na przypadającą  95-tą rocznicę klubu SKS 

„Wisła”.  

Chcemy reaktywować klub zrzeszając lokalnych biznesmenów i zachęcić ich  do miesięcznych wpłat 

na rzecz klubu. Plany, cele i marzenia są nie tylko zarządu, ale i kibiców. Liczymy, że uda nam się je 

zrealizować przy Waszym - Rady Miasta, wsparciu.” 

 Przewodniczący komisji rozpoczął dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad. 

Zgłosiła się radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek, która dodała, że pieniądze z budżetu miasta  są 

nieprawidłowo rozdzielane na sport i oświatę. Istotnym problem jest brak własnego boiska. Miasto 

powinno pomóc w znalezieniu sponsora. Radna wystąpiła z pomysłem wsparcia klubu w kwocie 

200.000 złotych na bieżącą działalność.  

 Radny Janusz Poński potwierdził, że sytuacja klubu jest dramatyczna, gdyż nie ma stabilizacji 

finansowej. Spłata zaległości( w postaci wieloletniego długu zarządu) i bieżące wydatki są olbrzymie.  

Zasugerował by wspomóc klub i zarząd, który cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem wśród 

społeczeństwa. To doskonała promocja dla miasta. Pomysłem radnego jest przeprowadzenie zmiany    

w kwestii finansowania klubu sportowego- nie z ustawy o pożytku publicznym, a z ustawy o sporcie. 

Radny Marcin Świerkula dodał, że: 

-„ Pieniądze trzeba umieć wykorzystać i powinny być znalezione przez władze miasta. Należy podjąć 

rozmowy z największymi przedsiębiorcami i spółkami Skarbu Państwa, które sponsorowałyby 

sandomierski klub „Wisły”. Przychylam się do zwiększenia dotacji na piłkę nożną”. 

Radny Marek Chruściel zapytał: 
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-„Jak ma wyglądać wsparcie i pomoc  z perspektywy klubu? Nie ma wolnych środków w budżecie 

miasta. Należałoby wrócić do form zarobkowych przez klub, np. przez inkaso.”  

Pan Sławomir Gągorowski - Wiceprezes klubu sportowego „Wisła” odpowiedział, że pomoc 

finansowa idąca od spółek miejskich byłaby w zamian za promocję.  

-„Bardzo chętnie wrócilibyśmy do pobierania inkaso.”   

Radny Robert Kurosz zasugerował Zarządowi „Wisły”, aby wykorzystać miejsce na boisko przy 

„Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Mokoszynie”  lub 

działkę na ul. Lubelskiej należącą do Powiatu Sandomierskiego.  

 Na posiedzeniu komisji był obecny również Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – 

Pan Dominik Płaza, który podkreślił, że znajduje się w takiej samej sytuacji materialnej jak klub 

„Wisła”. Zasugerował, aby wprowadzić zmiany w budżecie miasta i zapewnić wszystkim instytucjom 

środki finansowe na bieżącą działalność i wydatki.  

Radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek  uznała, że Muzeum i klub „Wisła” to „perły Sandomierza”, 

o które trzeba dbać. Zaproponowała, by przeanalizować wydatki budżetu miasta i sumiennie 

dopilnować każdego przedsięwzięcia, dzięki temu nie będzie generowało większych kosztów i dopłat.  

 Przewodniczący komisji zakończył dyskusję w powyższym punkcie porządku obrad. 

Ad. 6 

Sprawy różne, wnioski komisji. 

 

Podczas burzliwych obrad komisji , Państwo radni sformułowali następujące wnioski :  

 

1. Wniosek o wsparcie finansowe w kwocie 200.000 złotych klubu sportowego SKS „Wisła 

Sandomierz” na bieżącą działalność.  

Głosowano- 5 „za” – jednogłośnie. 

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela. 

2. Wniosek o zobowiązanie się podjęcia działań w celu znalezienia sponsora strategicznego 

dla klubu sportowego SKS „Wisła Sandomierz”.  

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”. 

3. Zapytanie skierowane do Pana Burmistrza Sandomierza o możliwość przekazywania 

środków finansowych wynikających z ustawy o sporcie, a nie z ustawy o pożytku 

publicznym. 

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie. 

 

Radny Robert Kurosz odczytał pismo z dn. 12.08.2019 r. znak: WO-MW-0151/88-72/2019 od 

Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu, w sprawie poprawy bezpieczeństwa podczas 

imprez sportowych w postaci meczów piłki nożnej na stadionie MOSiR przy ul. Koseły 3a                  

w Sandomierzu. Wobec braku przestrzegania Regulaminu Stadionu (dołączony do pisma), biernej 

postawy Zarządu klubu piłkarskiego SKS „Wisła Sandomierz”, wobec łamania przepisów oraz 

informacji o planowanych oprawach z wykorzystaniem środków pirotechnicznych, Komendant Policji 

zwraca się z prośbą o podjęcie na sesji Rady Miasta Sandomierza „Uchwały Regulaminu Stadionu 

MOSIR przy ul. Koseły 3a w Sandomierzu jako aktu prawa miejscowego.”  

 Przewodniczący komisji poinformował o dwóch otrzymanych dotacjach z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków.  

 Pierwsza, z dn. 1 lipca 2019 r., znak: DOZ-WD.6530.261.2019.BD dla Wyższego Seminarium 

Duchownego w Sandomierzu w wysokości 280.000 złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów 

zadania pn. „Sandomierz kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVII-XVIII): izolacje fundamentów, 

kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich.  

 Druga, z dnia 19 lipca 2019 r. znak: DOZ-WD.6530.1528.2019.BD dla Biblioteki Diecezjalnej 

w Sandomierzu w wysokości 150,000 złotych przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. 

„Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, zabytkowy księgozbiór (XV-XVIII w.): konserwacja 11 

inkunabułów i 50 rękopisów. 

Z kolei, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach przyznał dwie dotacje: 

 Pierwsza, w dniu 5 lipca 2019 r. znak: ZRRiD.D.5124.1.69.2019 w wysokości 22.000 złotych  

dla Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie 

przy ambonie w Kościele Rektoralnym p.w. św. Michała Apostoła w Sandomierzu. 

http://www.mokoszyn.pl/
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 Druga, w dniu 25 lipca 2019 r. znak: ZRRiD.D.5124.1.35.2019 w wysokości 4,500 złotych dla 

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu z przeznaczeniem na 

prace konserwatorskie przy pięciu Stacjach Drogi Krzyżowej (X-XIV). 

 
Ad. 5 

Zamknięcie obrad. 
  

Przewodniczący Komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 
 
 

 

     Robert Kurosz – Przewodniczący Komisji 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała:  

Marlena Lasek 

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 


